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ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ σπ’ αριθ. 119
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 33/2003 « Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηελ
εμάιεηςε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία
2000/75/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ» ( Α΄ 34 ), ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2012/5/ΔΔ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 81/2012).

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Έτοντας σπόυη:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ» (Α΄ 34) φπσο ε παξάγξαθνο 1 έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6
παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά
θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην θεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο Άλζξαθνο θαη Υάιπβνο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ EYRATOM» (Α΄ 70)
θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1338/1983, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 65 ηνπ λ.
1892/1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 101).
β) Σνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 248/1914 «Πεξί νξγαλψζεσο ηεο Εσνηερληθήο θαη Κηεληαηξηθήο
Τπεξεζίαο» (Α΄ 110), ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν κφλν ηνπ α.λ. ηεο 23/24.1.1936
«Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ λ. 248/1914 “Πεξί νξγαλψζεσο ηεο Εσνηερληθήο θαη
Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο”» (Α΄ 47) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 62 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ.
2637/1998 (Α΄ 200).
γ) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα», ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (Α΄ 98).
δ)Tνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ ,Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ
θαη Τθππνπξγψλ » (Α΄ 141).
ε) Σεο ππ’ αξηζ.Τ 44/05.07.2012 απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ
ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Μάμηκν Υαξαθφπνπιν »
(Β΄ 2094/06.07.2012)
2. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
3. Σελ ππ’ αξηζκ. 164/2012 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά απφ
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πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,Τπνδνκψλ , Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
απνθαζίδνπκε:

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 1
θνπφο
Με ην παξφλ δηάηαγκα ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 33/2003 « Μέηξα γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ , ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2000/75/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ» ( Α΄ 34) , ζε ζπκκφξθσζε
κε ηελ Οδεγία 2012/5/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο
Μαξηίνπ 2012 « γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/75/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ
αθνξά ηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ» (Δ.Δ. αξηζ. L.
81/21.03.2012).
Άξζξν 2
(Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2012/5/ΔΔ)
1.ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 33/2003 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε πεξίπησζε :
«ηα) δψληα εμαζζελεκέλα εκβφιηα : είλαη ηα εκβφιηα πνπ παξήρζεζαλ κε ηελ πξνζαξκνγή
απνκνλσκάησλ ηνπ ηνχ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ κέζσ ζεηξηαθψλ δηφδσλ
ζε θαιιηέξγεηα ηζηψλ ή ζε γνληκνπνηεκέλα απγά θφηαο» .
2. Σν άξζξν 5 ηνπ ΠΓ 33/2003 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άξζξν 5
( Άξζξν 1 παξ. 2 Οδεγίαο 2012/5/ΔΔ )
1.Ο εκβνιηαζκφο θαηά ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ δηελεξγείηαη κεηά απφ
έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ ,χζηεξα απφ εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε θηλδχλνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη αθνχ
ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
2.Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δψληα εμαζζελεκέλα εκβφιηα, ε Γηεχζπλζε Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ νξηνζεηεί κία δψλε πξνζηαζίαο πνπ
πεξηθιείεη ηνπιάρηζηνλ ηελ πεξηνρή ηνπ εκβνιηαζκνχ θαη κία δψλε επηηήξεζεο πνπ
επεθηείλεηαη ζε βάζνο 50 ρηιηνκέηξσλ πέξαλ ηεο δψλεο πξνζηαζίαο».
3. ην άξζξν 6 παξάγξαθν 1 ηνπ Π.Γ. 33/2003 , ε πεξίπησζε δ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« δ) ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί , ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο 2000/75/ΔΚ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή
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ελδερφκελνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνχ ή θάζε άιινπ ελαιιαθηηθνχ κέηξνπ».
4. ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2 ηνπ Π.Γ. 33/2003 , ε πεξίπησζε β) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
« β) Ζ δψλε επηηήξεζεο εθηείλεηαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 50 ρηιηνκέηξσλ πέξαλ ηεο δψλεο
πξνζηαζίαο θαη εληφο ηεο νπνίαο δελ έρεη δηελεξγεζεί εκβνιηαζκφο θαηά ηνπ θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ κε δψληα εμαζζελεκέλα εκβφιηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα
ηειεπηαίσλ κελψλ» .
5. ην άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 33/2003 , ε πεξίπησζε 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« 2 . Απαγνξεχεηαη ν εκβνιηαζκφο ησλ δψσλ θαηά ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ
ζηε δψλε επηηήξεζεο κε ηε ρξήζε δψλησλ εμαζζελεκέλσλ εκβνιίσλ» .
Έλαξμε ηζρχνο
( Άξζξν 2 Οδεγίαο 2012/5/ΔΔ )
Σν παξφλ δηάηαγκα αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηηο 24 επηεκβξίνπ 2012 .
ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη
εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.
Αζήλα, 24 Οθησβξίνπ 2012
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